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 ۱۳۹۶ار و تابستان ، به۱ های حدیثی، سال اول، شمارۀ اولآموزه

 شخصیت مسور بن مخرمه  ارزیابی رجالی
  در عرصۀ سیاست و حدیث

 ١سیدرضا مؤدب             
 ٢سیدمحمدتقی موسوی کراماتی             

 چکیده
این نوشتار کوشیده است از ابعاد مختلفی، شخصیت مسـور بـن مخرمـه را مـورد 

از حیـث تـاریخی و هـم از جهـت  مطالعه قرار دهد تا تصویری روشن از او، هـم
شناسـی مسـور  دست آورد. بررسی تاریخی این نوشتار، بر پایۀ شخصیت رجالی به
ها و نـوع عملکـردی کـه او در ایـن  گیری های مختلف و شناخت موضع در زمان

مقاطع از حیث سیاسی اتخـاذ نمـوده، انجـام گرفتـه اسـت. مطالعـۀ رجـالی ایـن 
ــای گزارش ــر مبن ــز، ب ــا شخصــیت نی ــای  ی رجــالی تشــیع و تســنن و ارزیابیه ه

بندی موضوعی  شناسانۀ این منابع صورت پذیرفته است. عالوه بر این، تقسیم رجال
هایی که از او گزارش شده با نظـر  گذاری روایت احادیث مسور و همچنین ارزش

تری از  توانـد فضـای روشـن به رفتارهای سیاسـی کـه از حیـث تـاریخی داده، می
ی هویت این احادیث بگشاید که در فرآیند تحقیقی این پژوهش چرایی و چگونگ

دست آمده، عـدم اعتمـاد بـه  به آن توجه شده است. آنچه براساس این پژوهش به
هـای  های علم رجال است، زیرا او براسـاس داده مسور بن مخرمه از نظرگاه مؤلفه
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۱۲۶ 

 . تاریخی، فاقد شخصیتی ثابت در تحوالت مختلف اجتماعی و سیاسی است
 مسور، سیاست، حدیث، ارزیابی تاریخی، ارزیابی رجالی واژگان کلیدی:

 مقدمه
شناسی افراد تأثیرگذار در حـوزۀ حـدیث، نقـش وافـری در روشـن شـدن  شخصیت

نماید. اما آنـان کـه از  ها و تناقضات تاریخی و حدیثی ایفا می ها، ابهام ای از اجمال پاره
شــان غلبــه دارد، عمــدتًا  وجــه حدیثی جهــت شخصــیتی، وجــه سیاســی رفتــار آنهــا بــر

سازند،  های منقول از آنان، با مشکل مواجه می پژوهشگران را در بازشناسی دقیق گزارش
گـردد.  های آنان نیز دستخوش تغییر و تحول می چراکه با ایجاد تحوالت اجتماعی، نقل

وه بـر گنجد. او عال های تاریخی می مسور بن مخرمه نیز، در چنین شکلی از شخصیت
تأثیرگذاری در عرصۀ سیاسی و حضور جدی در تحوالت اجتمـاعی، از حیـث حـدیثی 

روی، پردازشی  ای از آراء، میان محدثان پدید آورده است. بدین های وی، معرکه نیز نقل
نگرانه از شخصیت وی از نظرگاه تاریخی و سیاسی، جهـت دسـتیابی بـه ارزیـابی  جامع

ضـرورت شـایانی برخـوردار اسـت. هرچنـد در آثـار دقیق از منقـوالت حـدیثی وی، از 
مختلف حدیثی و رجالی، از مسور بن مخرمه سخن به میان آمده، اما تاکنون به صورت 
مستقل، نوشتاری پیرامون ابعاد مختلف جایگاه سیاسی وی در مقاطع مختلف تـاریخی 

یی که ها های مختلف دینی تدوین نگردیده است. پرسش و دامنۀ احادیث او در ساحت
 نوشتار حاضر بر مبنای آن شکل یافته، چنین است: 

های سیاسی  . مسور بن مخرمه از حیث سیاسی و فکری، در کدام یک از جبهه بندی۱
 عصر خویش جای گرفته است؟ 

هـای حـدیثی وی اعتنـا  . از جهت علمی و روایی، تا چه حد منـابع روایـی بـه گزارش۲
 اند؟  نموده

 دست آورد؟ توان از او به اریخی، چه ارزیابی رجالی میهای ت . بر مبنای داده۳
ها، به صورت کلـی بـا بررسـی دو ُبعـد از شخصـیت مسـور بـن  پاسخ به این پرسش

مخرمه سامان یافته است که عبارتند از شخصیت تاریخی و سیاسی، و شخصیت علمی 
 و روایی وی. 
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۱۲۷ 

 الف. شخصیت تاریخی و سیاسی مسور بن مخرمه
هایی  گیری های مسور بـن مخرمـه و موضـع ور سیاسی و فعالیتدر این بخش، حض

 شود. که وی در مقاطع مختلف تاریخی اتخاذ نموده است بیان می

 . مسور و پیامبر در عصر نبوی۱
روی  بیش از هشت سال نداشته است، بدین مسور بن مخرمه در زمان رسول خدا

ابع رجالی آمده است، وی پس رود. بنابر آنچه در من شمار می جزء اصحاب خردسال به
. )۶/۱۱۹، ۱۴۱۵(ابـن حجـر، شود  از فتح مکه، سال هشتم در ماه ذی الحجه وارد مدینه می

نماید، اما حضور  رنگ می هر چند در این برهه، بنابر سن کم او، حضور سیاسی وی بی
 های بعد بدان با تفصیل حدیثی او با سر و صدای فراوانی همراه شده است که در بخش

 شود. بیشتری پرداخته می

 . مسور و خلیفه اول۲
در این دوره نیز، با وجود سن کم مسور و همچنـین زمـان کوتـاه خالفـت ابـوبکر، 

 شود. گزارشی از وی در تاریخ دیده نمی

 . مسور و خلیفه دوم٣
آیـد. او از مقربـان  نقش مسور بن مخرمه در این برهه بیش از گذشـته بـه چشـم می

ای که موفق شد اعتماد عمـر بـن خطـاب را بـه خـود جلـب  ، به گونهخلیفۀ دوم گردید
 کند. مؤید این مطلب نقلی است که از مصعب دربارۀ او گزارش شده است:

؛ او همواره بـا عمـر بـن خطـاب )۶/۹۴، ۱۴۱۵(ابن حجر، » کان یلزم عمر بن خطاب«
 بود.

بـه شخصـیت  عالوه بر این، آنچه از خود او نیز نقل شـده، میـزان سرسـپردگی وی
 سازد:  خلیفۀ دوم بیش از پیش آشکار می

؛ مـا همیشـه )۳/۲۲۰، ۱۴۱۰(ابـن سـعد، » کنا نلزم عمر بن الخطاب نتعلم منـه الـورع«
 آموختیم. همراه عمر بن خطاب بودیم و از وی پرهیزگاری می

شـود کـه او بـه عنـوان  جایگاه مسور بن مخرمه در نزد خلیفۀ دوم، زمانی آشکار می
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های احتمــالی پــس از نتــایج حاصــل از  یفــۀ دوم بــرای خــاموش نمــودن فتنــهگزینـۀ خل
های تاریخی آمده اسـت کـه وی بـه  مذاکرات شورای شش نفره تعیین شد. در گزارش

همراه سی نفر دیگر مأمور شدند که هر کس بـه نتیجـۀ شـورا پایبنـد نبـود، گـردنش را 
ور، بـه عنـوان محـل برگـزاری ها نیز آمده است که خانۀ مسـ بزنند. در برخی از گزارش
 .)۵/۵۰۷، ۱۳۹۴؛ بالذری، ۴/۲۳۰، ۱۳۸۷(طبری، اعضای شورا انتخاب شد 

 . مسور و عبدالرحمن بن عوف۴
هایی است که بـرای مسـور از اهمیـت  عبدالرحمن بن عوف نیز، از جمله شخصیت

ی مسـور رسد اهمیت او، صرفًا به اینکه او دایـ ای برخوردار است و به نظر می العاده فوق
شود،  هایی که نسبت آنها با مسور سنجیده می باشد نیست، بلکه در میان همۀ شخصیت

کس به اندازۀ عبدالرحمن بن عوف، قلب و روح و فکـر مسـور را تسـخیر ننمـوده  هیچ
است. مسور، خود را از جهت فکـری و روحـی، وامـدار او دانسـته و بیشـترین تـأثیر از 

ته است. پس شناخت کامـل شخصـیت پیچیـدۀ شخصیت عبدالرحمن بن عوف پذیرف
باشـد، چـون او بـیش از  حمن بـن عـوف میر مسور، مستلزم بازشناسی شخصیت عبـدال

که تحت تأثیر شخصیت دیگری باشـد، ذوب در شخصـیت عبـدالرحمن بـن عـوف  آن
شود. مسور  بوده است. با نظر به آخرین لحظات عمر مسور، چنین موضوعی آشکار می

هـای پنهـانش را  آخـرین حـرف او در ایـن دنیـا بـوده، همـۀ گرایش با سخنی کوتاه که
آشکار ساخته است. او در پایان عمرش، وقتـی بـه هـوش آمـد، پـس از ذکـر شـهادتین 

 گفت:
(ابـن عسـاکر، أحب إلی من الدنیا وما فیها عبدالرحمن بن عـوف فـی الرفیـق األعلـی «

آن است، عبد الرحمن بـن  ترین، نزد من در دنیا و آنچه در ؛ محبوب)۵۸/۱۷۵، ۱۴۱۵
 باشد که در بهشت است. عوف می

 . مسور و خلیفه سوم۵
های خاصـی  در این زمان، نوع تعامل مسور بن مخرمه با خلیفۀ سوم، با فراز و نشیب

هـای منفـی وی علیـه عثمـان دیـده  گیری همراه است. هر چنـد در ایـن مقطـع، جهت
عثمان منجر نشد. اما آنچه که باعث شد تا شود، اما هیچگاه به قطع شدن رابطۀ او با  می
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۱۲۹ 

اش در برابـر عثمـان قـرار گیـرد، مخالفـت  مسور بن مخرمـه بـر خـالف رویـۀ سیاسـی
عبدالرحمن بن عوف با خلیفۀ سوم است. از آنجایی که وی، خواهرزادۀ عبـد الـرحمن 

اش ملحق شد. پس از اختالف عبدالرحمن بن عوف  بن عوف بود، در این نزاع به دایی
ا عثمان و شنیدن اعطای صدقه از سوی عثمان به خـانوادۀ َحَکـم، وی در پـی دسـتور ب

عبدالرحمن بن عوف، آن را به همراه عبدالرحمن بن اسود، به نفع مـردم مصـادره کـرد 
دهد که وی مجددًا به حلقۀ یـاران بـا  . اما رفتارهای بعدی مسور نشان می)۴/۳۶۵(طبری، 

تا آخرین لحظـه در کنـار او بـاقی مانـد. امـا چگونـه  وفای خلیفۀ سوم بازگشته است و
رسـد او در کشـمکش میـان  توان چنین تناقض رفتاری را تحلیـل کـرد؟ بـه نظـر می می

خاطر پیونــدهای نســبی و قــومی، جانــب  عبــدالرحمن بــن عــوف و عثمــان، صــرفًا بــه
ور، دهد که اختالف مذک عبدالرحمن بن عوف را گرفته باشد. این نگاه کلی، نشان می

خارج از چهارچوب اصولی و مبنایی به وجود آمده و بدین سبب، خیلی زود رفتار اولیه 
 بر مبنای همان اصول مشترک بازسازی شده است.

گاه که بحران سیاسی و اجتماعی زمـان عثمـان،  دهند، آن منابع تاریخی گزارش می
ای،  نمـود و نامـهجایگاه سیاسی خلیفۀ سوم را به مخـاطره افکنـد، او بـه مسـور اعتمـاد 

. همچنین در مـأموریتی دیگـر، )۵/۵۶۱، ۱۳۹۴(بالذری، توسط وی به سوی معاویه فرستاد 
ای از سوی خلیفۀ سوم به سـوی مالـک  او به همراه عبدالرحمن بن ابی بکر، حامل نامه

. )۵/۵۳۵، ۱۳۹۴(بـالذری، آمیز علیه عثمان بیم دهنـد  اشتر بود، تا او را از اقدامات تحریک
امر، نشان دهندۀ اهمیت و اعتمادی است که خلیفۀ سوم نسبت به شخص مسور بن  این

 مخرمه داشته است.
مسور بن مخرمه تا پایان کـار خلیفـۀ سـوم، دسـت از حمایـت او برنداشـت و جـزء 

رود که حاضر شدند بر خلیفۀ سوم نماز بگذارند و کفن و دفن او را  کسانی به شمار می
جنازۀ عثمان، افرادی همچون جبیر بن مطعـم، ابـوالجهم بـن  برعهده گرفتند. در تشییع

، ۱۴۱۰(ابـن قتیبـه، حذیفه، عبدالرحمن بن ابی بکـر و عبداللـه بـن زبیـر حضـور داشـتند 
۱/۶۴(. 

 . مسور و امام علی۶
تا پیش از این، مسور بن مخرمه به عنوان یک فعال سیاسـی در تحـوالت اجتمـاعی  
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۱۳۰ 

، او به جز دو مورد در برابـر کار آمدن امام علیحضوری پررنگ داشت، اما با روی 
همۀ تحوالتی که به سرعت در حال اتفاق بود موضع سکوت اتخاذ نمود. هنگـامی کـه 
معاویه تالش کرد تا خود را به منصب خالفت نزدیک سازد، دوباره نـام مسـور بـر سـر 

ه و مدینه نوشت و ای را برای مردم مک ها افتاد. معاویه با همفکری عمروعاص، نامه زبان
را متهم کرد که در قتل عثمـان شـرکت جسـته اسـت و از احیـای سیسـتم  امام علی

 .)۱/۱۱۹، ۱۴۱۰(ابن قتیبه، شورا، جهت برگزیدن خلیفۀ جدید خبر داد 
نماید آن است که پـس از خوانـدن نامـۀ معاویـه،  آنچه در این قضیه جلب توجه می

 .(همان) توسط مسور تنظیم گردد همگان تصمیم گرفتند پاسخ نامه معاویه،
 او در پاسخی شدید اللحن چنین نگاشت:

 عظیمًا، وأخطأت مواضع النصرة، وتناولتهـا مـن مکـان بعیـد، ومـا « 
ً
إّنك أخطأت خطأ

أنت والخالفة یا معاویة؟ وأنت طلیق وأبوك من األحزاب؟ فکّف عّنا، فلـیس لـك قبلنـا 
راسـتی کـه تـو خطـای بزرگـی مرتکـب  ؛ به)۱/۱۱۹، ۱۴۱۰(ابن قتیبه، » ولّی وال نصیر

شدی و در خصوص جایگاه یاری کردن نیز دچار اشتباه شدی. ای معاویه، تو را چـه 
به خالفت، در حالی که تو از آزادشدگانی و پـدرت از لشـکریان احـزاب بـود. پـس 

 دست از ما بردار، چراکه تو در میان ما هیچ یار و یاوری نداری.

مـأمور شـد تـا نامـۀ امـام را بـه نـزد  و در حکومت امام علیافزون بر آنچه آمد، ا
. بیش از ایـن، از او گزارشـی مبنـی بـر مشـارکتش در )۲/۲۱۱، ۱۳۹۴(بالذری، معاویه ببرد 

های فراوانـی در  به دست نیامده است. اما این مسئله خود پرسش حکومت امام علی
فه سوم بود، برخالف رویۀ گشاید. با اینکه او جزء جبهۀ خلی اطراف شخصیت مسور می

اش که یا به معاویه پیوستند و یا جانب عایشه گرفتند، از حکومت امام  همکیشان سیاسی
رفت، در برابر امام  سر برنتافت و برخالف آنچه به صورت عادی، انتظار آن می علی
بـه عهـدۀ او  قرار نگرفت و اتفاقًا حاضر به انجام مأموریتی شد که امام علی علی
حمـل نمـود؟ بـا نظـری  توان بر موافقت او با امـام علـی پرد. آیا چنین امری را میس

گاه، مسـور بـه جبهـه سیاسـی  شود که هیچ تر نسبت به آنچه روی داده، روشن می وسیع
، کس کار او را در حکومت امام علـی به طور کامل نپیوست، زیرا هیچ امام علی

اش ارزیابی ننمـوده اسـت. تحـوالت آتـی نیـز  به عنوان بریدن وی از خواستگاه سیاسی
نشان از آن دارد که وی تا پایان، به همین جریان سیاسی خاص وفادار ماند. اما آنچه او 
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در برابر معاویه در این مقطع زمانی به کار گرفـت، شـاید بـدین علـت بـوده کـه وی از 
ن لحظـه در کنـار عملکرد معاویه در قبال عثمان ناخشنود بوده است، چراکه او تا آخری

خلیفۀ سوم ماند و قطعًا، منتظر رسیدن سپاهی از شـام بـوده تـا عثمـان از ایـن محاصـره 
نجات یابد، اما تعلل سپاه معاویه، کار را برای مخالفـان عثمـان همـوارتر نمـود. یـادآور 

شویم که مسور، حامل نامۀ عثمان به معاویه در بحرانی بـود کـه منجـر بـه قتـل وی  می
تفـاوتی معاویـه در برابـر  . برخـی از منـابع تـاریخی، از بی)۵/۵۳۵، ۱۳۹۴ذری، (بـالگردید 

 .)۲/۴۱۷، ۱۴۱۱(ابن اعثم، اند  درخواست مسور برای کمک به عثمان خبر داده

   . مسور و امام حسن مجتبی۷
با دختر مسور بن مخرمـه  در بعضی از منابع تاریخی به ازدواج امام حسن مجتبی

کند که پس از خواستگاری دختـر مسـور  بکر دختر مسور نقل می اشاره شده است. ام
 ، او با کمال افتخار پذیرفت و در پاسخ به درخواست امام حسنتوسط امام حسن

 .)۲۰/۲۷(طبرانی، شود  این روایت را نقل کرد که در قیامت هرگونه نسبی فسخ می
یعه ماننـد این نقل از چند جهت مخدوش است: نخست آنکـه در منـابع متقـدم شـ

ای به  و قوم آنها ذکر شده، اما هیچ اشاره شیخ مفید، نام همسران امام حسن االرشاد
دهند،  این وصلت نشده است. منابع رجالی نیز که از نقاط برجستۀ رجال روایی خبر می

با دختـر  در این باره خاموشند. با توجه به جایگاه مسور، اگر وصلتی میان امام حسن
ای کـه نقـل  ماند. دومین نکتـه گرفت، قطعًا از نگاه مورخان دور نمی مسور صورت می

سازد، انعکاس قضیۀ خواستگاری دختر مسور، توسـط  فوق الذکر را با چالش مواجه می
نمایـد کـه  اسـت. حـاکم نیشـابوری ایـن قضـیه را نقـل می فرزند امام حسن مجتبی

ز بعد موکول نمود. پـس از از دختر مسور خواستگاری نمود، او پاسخ را به رو  حسن
اسـت، بـیم  آن به او گفت: از آنجایی که همسر تو دختری از دختران حضرت زهرا

بـه ایـن پیونـد راضـی نباشـد، بـدین روی حاضـر نیسـتم  آن دارم که حضرت زهـرا
(احمد بن را آزرده خاطر سازم؛ حسن مثنی پذیرفت و از خانه خارج شد  حضرت زهرا

اگر در گذشـته چنـین وصـلتی میـان دختـر مسـور بـا امـام حسـن . )۴/۳۲۳، ۱۴۱۹حنبل، 
شد. در واقع، مسور در  ای به این امر می روی داده بود، قطعًا از سوی او اشاره مجتبی

کشد، در حالی که اگـرچنین  این بیان از فوت فضیلتی که نصیبش شده بود حسرت می
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جام گرفتـه بـود، چنـین افسوسـی وصلتی در گذشته، میان خانوادۀ او با خانوادۀ پیامبر ان
 الزم نبود.

مجتبـی  پیرامون امام حسـن همورد دیگری که در تاریخ، از نقش مسور بن مخرم
کنـد پـس از  نقل شده، در ارتباط با تشـییع جنـازۀ حضـرت اسـت. ابـن سـعد نقـل می

در جوار قبـر  ای که میان بنی امیه با بنی هاشم بر سر دفن امام حسن مجتبی مشاجره
گرامی اسالم به وجود آمد، مسـور بـرای خـاموش نمـودن درگیـری بـه سـوی امـام  نبی

شــنیده کـه از جنــگ بـه خــاطر دفــن او  رفــت و گفـت: از امــام حسـن حسـین
تواند از صـحت برخـوردار باشـد،  . این نقل نیز نمی)۳۴۳، ۱۴۱۰(ابن سعد، خودداری شود 

گـاه ادرش امام حسنبه وصیت بر  چراکه در این رویداد، مسور از امام حسین تر  آ
هایی که در منـابع تـاریخی شـیعه آمـده منطبـق نیسـت،  است! عالوه بر این، با نوع نقل

در آخـرین لحظـات  انـد کـه امـام حسـن مجتبـی چراکه منابع شیعی گزارش نموده
را سوگند داد که، اجازه ندهد هنگام تدفینش خونی ریخته شود  عمرش، امام حسین

هایی دیگر، نام چند نفر غیر از مسـور را، بـرای  . ثانیًا ابن سعد در نقل)۲/۱۷، ۱۴۱۳(مفید، 
که این نکته ما را  )۳۴۷ - ۳۴۳، ۱۴۱۰(ابن سـعد، میانجیگری در این قضیه اشاره کرده است 

 نماید. در بطالن این نقل تقویت می

 . مسور و عایشه۸
گـزارش شـده، او  مسور با عایشه رابطۀ بسیار نزدیکی داشته اسـت و براسـاس آنچـه

ای برای عایشه قائل بـوده اسـت و متقـابًال، مسـور نیـز نـزد عایشـه از  احترام فوق العاده
شـود کـه بـه ایـن  تر می ای برخوردار بوده است. ایـن مسـئله زمـانی روشـن جایگاه ویژه

اند، رابطۀ میان عبدالله بن  که منابع تاریخی خبر داده  چنان گزارش بیشتر دقت گردد: آن
ر با عایشه به سردی گرایید و عایشه از او روی گردانید، به دنبال آن عبدالله بن زیبـر زبی

دچار مشکالتی شد، مردم نزد عایشه از عبدالله بن زبیر شفاعت جستند، اما او حاضر به 
که مسور بن مخرمه به همراه عبدالرحمن بـن االسـود  بخشش عبدالله بن زبیر نشد تا این

مودند تا عبدالله بن زبیر را ببخشـد، عایشـه پـس از آن حاضـر بـه از عایشه درخواست ن
 . )۳۴/۲۱۹، ۱۴۱۵(ابن عساکر، گذشت از عبدلله بن زبیر شد 
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 . مسور و معاویه۹
در این دوره، شاهد چرخش سیاسی مسور بن مخرمه هستیم. با اینکه او تـا پـیش از 

عاویـه، سیاسـت مـدارا و این در صف مخالفان معاویه ایستاده بود، با روی کار آمـدن م
سـزایی در ارزیـابی کلـی از شخصـیت وی  همراهی با او را اتخاذ کرد. اما آنچه تـأثیر به

دســت خواهــد داد، بررســی چگــونگی دگرگــونی موضــع او در قبــال معاویــه اســت.  به
اند هنگامی که معاویـه حاجـت وی را  که منابع تاریخی و رجالی گزارش نموده چنان آن

 اش نسبت به معاویه عدول کرد. مسور بن مخرمه نیز از موضع گذشتهبرآورده ساخت، 
عن عروة: أّن المسور أخبره أّنه قدم علی معاویة، فقضی حاجته، ثم خال به فقال: یـا «

؛ عـروه »مسور، ما فعل طعنك علی األئّمة؟ قال: دعنا من هذا، و أحسن فیما قدمنا لـه
معاویه رفته و معاویه حاجتش را بـرآورده  کند که مسور به او خبر داده که نزد نقل می

ساخته است و سپس معاویه در خلوت از او پرسیده: ای مسـور بـدگویی از ائمـه چـه 
تاثیری داشت؟و مسور پاسخ داده: این مسأله را رها کن و در خصوص موضوعی کـه 

، ؛ ابـن عبـد البـر۵/۲۴۵، ۱۴۰۷(ذهبـی، ام، به خـوبی رفتـار کـن  از برای آن نزد تو آمده
۱۴۱۲ ،۳/۴۲۱(. 

پس از این رویداد، مسور جزء ارادتمندان معاویه گردید تا آنجا کـه عـروة بـن زبیـر 
، ۱۴۰۷(ذهبـی، گوید: نشنیدم نزد او نامی از معاویه ببرند و او بر معاویه درود نفرسـتد  می
۵/۲۴۶(. 

 . مسور و امام حسین۱۰
کنـد از  خواسـت میدر  از جمله کسانی است که از امام حسین همسور بن مخرم

رفتن به کوفه اجتناب ورزد و سکونت در مکه و ماندن در کنار عبد الله بـن زبیـر را بـر 
 . عالوه بر این، مسور به امام حسـین)۵/۸۵، ۱۴۱۰(ابن سـعد، رفتن به کوفه ترجیح دهد 

 ای نوشت تا وی را از رفتن به عراق منصرف سازد:  نامه
ور شوی و سخن عبدالله بن زبیر را بپذیری و به عراق های مردم عراق مغر  مبادا به نامه

بروی، مبادا از مکه دور شوی. اگـر مـردم عـراق واقعـًا بـه شـما احتیـاج دارنـد، زیـر 
گـاه بـا  های شتر بزنند و خود را به زحمت بیندازند تا به خدمت شـما رسـیده، آن بغل

ه یک جمله اکتفا قدرت و امکانات خارج شوید. سیدالشهدا در پاسخ به مسور فقط ب
 .)۸/۱۶۳، ۱۴۰۷، ابن کثیر، ۴۴۶، ۱۴۱۰(ابن سعد، کنم  نمود: از خداوند طلب خیر می
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نمود و  ، ابن زبیر را متهممسور بن مخرمه پس از شنیدن خبر شهادت امام حسین
را داشتی. ابن زبیر در مقابـل،  به او گفت: آرزوی شنیدن خبر مرگ حسین بن علی

ما مسور در پاسخ به او گفت: این تو بودی که نسنجیده او را به قیام خود را تبرئه کرد. ا
 .)۵/۴۹۴، ۱۴۱۰(ابن سعد، و بیرون شدن از مکه واداشتی 

، چندان تأثیر شگرفی بر رابطۀ میان مسـور اما به نظرمی رسد شهادت امام حسین
هد همکـاری با عبدالله بن زبیر نگذاشت، زیرا پس از این واقعه در برخورد با یزیـد، شـا

 این دو نفر، در جبهۀ واحد علیه بنی امیه هستیم.

 . مسور و یزید بن معاویه ۱۱
مسور عضو هیئت نمایندگی بود که از سوی مردم مدینه به سمت یزید فرستاده شـد 
و به شرابخوارگی و فاسـق بـودن یزیـد گـواهی داد. یزیـد در برخـورد بـا ایـن قضـیه بـه 

 باره شعری نیز سروده شد: را حد بزند. در ایناستاندارش دستور داد تا مسور 
، ۱۳۹۴(بالذری، أیشربها صهباء کالمسك ریحها           أبو خالد ویضرب الحّد مسور 

۵/۳۲۰(. 
دهـد بخـورد و اجـرای حـد بـر  چرا ابوخالد، مشروب زرد رنگ که بوی مسک می

 مسور باشد.

 . مسور و عبدالله بن زبیر۱۲
امیه،  های سیاسی پس از معاویه که به سه شاخۀ بنی یانمسور بن مخرمه در میان جر 

شد، به گـروه زبیریـان پیوسـت، هرچنـد ایـن ائـتالف بـه  هاشم و زبیریان تقسیم می بنی
اش  های سیاسی نبود، اما وی در ارزیابی معنای مخاصمت و رویارویی با امام حسین

للـه بـن زبیـر شـناخته ای رسید. هرچنـد کـه وی بـه عنـوان همـراه عبـد ا به چنین نتیجه
شود، اما این تصمیم بـه معنـای سرسـپردگی کامـل او بـه عبداللـه بـن زبیـر نیسـت.  می
را از تصمیم گرفته شده مبنی بر  نمود تا امام حسین که آمد مسور کوشش می چنان آن

و پس از شهادت امام  )۸/۱۶۳، ۱۴۰۷؛ ابن کثیـر، ۴۴۶، ۱۴۱۰(ابن سعد، ترک شهرمکه باز دارد 
نیز به انتقاد تند و شدیداللحنی از عبدالله بن زبیر پرداخت. این نوع واکـنش،  حسین

های سیاسـی، از یـک  زنی نشان دهندۀ این موضـوع اسـت کـه مسـور خـود را در چانـه
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دید. مؤید این ادعا، توافقی است که میان او با عبدالله بن زبیر و مصعب  جایگاه برتر می
جرای حکومت شورایی است که پس از کشته شـدن بن عبدالرحمن بن عوف مبنی بر ا

مسور و از دنیا رفتن مصعب بن عبـدالرحمن بـن عـوف، عبداللـه بـن زبیـر مـردم را بـه 
 اطاعت از خود فراخواند ومردم هم با او بیعت کردند. 

فلما مات المسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن، أظهر ابن الزبیر الدعاء لنفسه « 
، ۱۴۱۰(ابن سعد، » لخالفة و کان قبل ذلك یریهم أن األمر شوری بینهمو بایعه الناس با

۵/۱۲۳(. 

 . مسور و خوارج۱۳
توانـد چهـرۀ سیاسـی  هایی اسـت کـه می رابطۀ مسور با خوارج یکی دیگر از مدخل

تری آشـکار نمایـد. طبـق اخبـار رسـیده، مسـور از  مسور ابن مخرمه را به شکل مناسب
وارج برخوردار بوده است. اصحاب رجال در این باره کـه او آمیزی نزد خ جایگاه احترام

انـد. نـوع  چگونه چنین ارج و قربی را نزد خوارج به دست آورده است، خموشی گزیده
ماند تا بیان منطقی از علـت  تحلیلی که از این همگرایی ارائه شده، بیشتر شبیه توجیه می

ونـه ابـن عبـدالبر، اقبـال خـوارج بـه اصلی که این پیوند را ایجاد نموده است. به طور نم
خواهد کـه او را از خـوارج  مسور را به دلیل علم او دانسته است، اما در پایان از خدا می

 جدا سازد:
وکان المسور لفضله و دینه و حسن رأیه تغشاه الخوارج، وتعّظمه وتبّجل رأیه، وقد برأه «

لیل فضل و حسن نظـرش، مـورد ؛ مسور به د )۳/۱۳۹۹، ۱۴۱۲(ابن عبد البر، » الله منهم
شـمردند در  توجه خوارج قرار گرفت و وی را گرامـی داشـتند و نظـرش را بـزرگ می

 حالی که خداوند وی را از خوارج دور نگه داشته بود.

بـا  آنچنان که در گذشته ذکر شد، مسور تا روزهای آخر خالفت حضرت علـی 
گونـه دخـالتی و تأییـدی  ج، هیچاو همراه بود. پس در زمان تکـوین یـافتن فرقـۀ خـوار 

تواند از سوی او انجام گرفته باشد. همراهی او با معاویه نیز، دلیل دیگری است که  نمی
کند، ایـن در حـالی اسـت کـه  های بعد را نفی می حضور وی در حلقۀ خوارج در زمان

رت بردنـد و بـه صـو  خوارج در زمان معاویه از هر فرصتی برای قیام علیه معاویه سود می
 .)۲۲۲ - ۵/۱۹۵، ۱۳۹۱(سبحانی، خرد و کالن، پانزده قیام علیه معاویه ترتیب دادند 
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اما چگونگی همگرایی مسور با خوارج در ائتالف بـا عبداللـه بـن زبیـر علیـه یزیـد، 
رسد که این کـار بـا حقـۀ سیاسـی بـرای پیشـبرد امـور و  نماید. به نظر می بسیار مهم می

ود فراروی زبیریان، انجـام گرفتـه باشـد. هرچنـد در ایـن های موج بست رفت از بن برون
مذاکرات سیاسی و اعتقادی، نامی از مسور ذکر نشده، اما قرار گـرفتن مسـور در کنـار 
عبدالله بن زبیر در یک سوی میز مـذاکره در برابرخـوارج و رضـایت طـرفین بـا وجـود 

د که عبدالله بن زبیر ناپذیری خوارج، براین حقیقت داللت دار  جمود و تحجر و انعطاف
و مسور برای توافق هر چه سریعتر و تشکیل جبهۀ واحد علیه امویان، به صورت تصنعی 

اند که پس از تثبیت قدرت عبدالله بن زبیـر و روشـن شـدن  به این کار مبادرت ورزیده
 اعتقاداتش، این ائتالف منسوخ شد.

 ب. شخصیت علمی و روایی مسور بن مخرمه 
س بررسی و تحلیل جایگاه حـدیثی و روایـی مسـور بـن مخرمـه از این بخش بر اسا

هـای حـدیثی  نظرگاه دو مکتب تشیع و تسنن سامان یافته است. عـالوه بـر ایـن گزارش
های دینـی و قرآنـی بررسـی  های سیاسی وی و همچنین شاخصه مسور بر مبنای گرایش

 شده است.

 . راویان مسور بن مخرمه ۱
اند  ا به عنوان راوی احادیث مسور بن مخرمه نام برده شدهکسانی که در تاریخ از آنه

عبارتند از: عروة بن زبیر، سلیمان بن ابی ملیکه، عبیدالله بن ابـی رافـع، عبیـد اللـه بـن 
عتبه، اسعد بن سهل بن حنیف، جهم بـن ابـی الجهـم الجمحـی، سـعید بـن المسـیب، 

بن طفیل، مروان بـن حکـم و سلیمان بن یسار، عبدالله بن حنین، عمرو بن دینار، عوف 
 )۳/۱۴۰۰، ۱۴۱۲؛ ابن عبد البر، ۸/۲۹۷، ۱۳۷۱؛ رازی، ۲۷/۵۲۸، ۱۴۱۳(المزی، دخترش ام بکر 

را نیز به عنوان یکی از راویـان مسـور بـن مخرمـه  در بعضی از منابع، امام سجاد 
اد یـک آید که از امام سج . با دقت نظر بیشتر به دست می)۸/۲۹۷، ۱۳۷۱(رازی، اند  نامیده

را،  توان امام سجاد روایت از مسور نقل شده که آن نیز جای بحث دارد. بنابراین نمی
 به عنوان راوی مسور بن مخرمه برشمرد. روایتی که از مسـور بـه نقـل از امـام سـجاد

از دختـر ابوجهـل در زمـان حیـات  نقل شده، رویـداد خواسـتگاری حضـرت علـی
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سنن انعکاس یافته و یکی از بحث برانگیزترین است که در منابع اهل ت حضرت زهرا
 .)۶/۱۵۸، ۱۴۰۱(بخاری، آید  روایات به شمار می

عالوه بر اشکالی که بر متن روایت از حیث فقه الحدیثی وارد است که در ادامه بـه 
توان چندان به آن وقعی نهاد. آنچه بیش از  آن اشاره خواهد شد از جهت سندی نیز نمی

اسـت.  کشـاند انکـار آن توسـط امـام صـادق ت را به چالش میپیش، سند این روای
 فرمایند:  حضرت در این باره می

هُ « نَّ
َ
َلْم َیْنُسُبوُه ِإَلی أ

َ
ِبی َجْهٍل َعَلی َفاِطَمةَ  أ

َ
َج اْبَنَة أ ْن َیَتَزوَّ

َ
َراَد أ

َ
هِ  أ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
 َو أ

ِه َعَلی اْبَنـِة  اَل ِإنَّ َعِلّیاً َشَکاُه َعَلی اْلِمْنَبِر ِإَلی اْلُمْسِلِمیَن َفقَ  َج اْبَنَة َعُدوِّ اللَّ ْن َیَتَزوَّ
َ
ُیِریُد أ

َال ِإنَّ َفاِطَمةَ 
َ
ِه أ ِنی َو َمـْن  َنِبیِّ اللَّ َها َفَقْد َسرَّ ی َفَمْن آَذاَها َفَقْد آَذاِنی َو َمْن َسرَّ َبْضَعٌة ِمنِّ

اِدُق  اِس ِفـی َعِلـی َغاَظَها َفَقْد َغاَظِنی ُثمَّ َقاَل الصَّ َقاِویَل النَّ
َ
ْعَجَب أ

َ
»  َیا َعْلَقَمُة َما أ

خواست دختر ابوجهل را بـر سـر  ؛ آیا او را متهم نساختند که می)۱۰۴، ۱۳۷۶(صدوق، 
بر فراز منبر به مسلمانان شکایت کـرد و فرمـود کـه  بگیرد و رسول خدا فاطمه
گـاه آو  خواهد دختر دشمن خدا را بر سر فاطمه می علی رد و سپس فرمـود: آ

پاره تن من است، هر کس او را بیازارد، مرا آزرده ساخته اسـت و  باشید که فاطمه
هر کس او را شاد نماید مرا شاد نمـوده اسـت، هـر کـس او را خشـمناک نمایـد مـرا 

فرمـود: ای علقمـه، چـه گفتـار  خشمناک ساخته است. پـس از آن امـام صـادق
 گویند.  می عجیبی مردم درباره علی

 های مسور در دوران پیامبر اکرم گذاری روایت . ارزش۲
هایی کـه از وی  رود، روایت شمار می از آنجایی که مسور، جزء اصحاب خردسال به

های دیگر، ارزش توجه چندانی ندارنـد، زیـرا سـن  شود، بدون مؤید و تأیید نقل نقل می
هـا، از حـاالتش  در یکـی از نقلکه خود او  چنان وی اقتضاء چنین امری را نداشت، آن

گوید روزی در حضور پیامبر  بخشد. او می حکایت نموده، این نگرش را بیشتر قوت می
سنگ بزرگی برداشتم و در هنگام حمل آن، لنگ از کمرم باز شد و به راه خـود ادامـه 

 در واکنش به کار من فرمود:  دادم. رسول خدا
؛ برگـرد بـه طـرف )۱/۱۸۴(صـحیح مسـلم، » ارجع إلی ثوبك فخذه و ال تمشوا عـراة«

 لباست و آن را بپوش و عریان راه نرو.
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چنین رویدادی، نشان دهنـدۀ عـدم فهـم درسـت و کامـل وی از رفتارهـای عرفـی 
است. بنابراین، صحت نقل او از یک روایت و رویداد در زمان پیامبر، مخدوش و قابل 

خرمه، ناقل نه روایت به صورت مستقیم باشد. الزم به ذکر است که مسور بن م اعتنا نمی
. )۸۲ - ۷/۶۹(عبـدالرحمن بـن علـی بـن جـوزی، اسـت  واسطه از پیامبر گرامـی اسـالم و بی

هـم هسـت کـه عبارتنـد از:  های بـا واسـطه از پیـامبر عالوه بر این، وی ناقل روایت
، معاویه، مغیره، محمـد پدرش، داییش عبدالرحمن بن عوف، عثمان، حضرت علی

 .)۱/۱۳۸، ۱۴۱۵(ابن حجرعسقالنی، مسلمه، ابوهریره و ابن عباس  بن

 ها گذاری روایات مسور در دیگر دوره . ارزش۳
هـای متفـاوتی کـه وی در آن حضـور  های مسـور، بایـد موقعیت در مواجهه باروایت

تر گردد. خصوصـیت مسـور  درستی بازشناسی شود تا جهت صدور آنها روشن داشته، به
مواره با کانون قدرت نزدیک بوده و متناسـب بـا اقتضـائات آن دوره آن است که وی ه

ای در شناخت صـدور  کننده کرده، بررسی دوران معاویه و خوارج، نقش تعیین عمل می
نماید. این کار با آشنایی از راویـان مسـور و چگـونگی فعالیـت  روایات از مسور ایفا می

 هد گرفت.آنها و نسبتشان با حاکمیت بنی امیه، صورت خوا
شود برخی از نقل احادیـث  با بررسی ظرف زمانی صدور حدیث از مسور روشن می

تـوان بـه  طور نمونـه می های سیاسـی او نشـأت گرفتـه اسـت .بـه توسط مسور، از انگیزه
 حدیث ذیل اشاره کرد:

کنـد عبـدالرحمن بـن عـوف،  عمرو بن دینار از ابن ملیکه از مسور بن مخرمه نقل می
خواندیم بـا آنـان (بنـی امیـه) در  را دید و گفت: مگر ما در قرآن نمیعمر بن خطاب 

گونه که در آغاز آن جنگ کردید. عمر گفت چرا، ولی  پایان کار جنگ کنید، همان
(ابـن ابـی  آن برای هنگامی است که بنی امیـه، امیـران و بنـی مخـروم، وزیـران باشـند

 . )۱۵/۱، ترجمه، ۱۳۷۵الحدید، 

زمانی نزول این نقل، هنگامی باشد که مسور به همراه عبدالله رسد ظرف  به نظر می
بن زبیر، علیه بنی امیه در حال جنگ بودند. با نظـر بـه وجـود ابـن ابـی ملیکـه، مـؤذن 

 یابد. عبدالله بن زبیر در این سلسلۀ حدیث، احتمال مذکور قوت بیشتری می



 

الی
رج

ی 
زیاب
ار

 
رمه

مخ
بن 

ور 
مس

ت 
صی
شخ

 

۱۳۹ 

 . مسور از نگاه اصحاب رجال شیعه ۴
. )۴۷، ۱۴۱۵(طوسـی، کنـد  معرفـی می الن حدیث پیامبرشیخ طوسی، وی را از ناق

به سوی معاویه بـوده، بسـنده  عالمۀ حلی تنها به این مورد که وی فرستادۀ امام علی
(حلـی، دارد  کند و دیگر، هیچ اظهارنظری در خصوص شخصـیت مسـور ابـراز نمـی می

۱۴۱۷ ،۲۷۷(. 
یعه نیز، عبارت عالمـۀ ابن داوود حلی، یکی دیگر از اصحاب رجال شناخته شدۀ ش

(ابـن حلی در خصوص مسور را تکرار نموده و بیش از این، از مسور سخن نگفته اسـت 
 .)۱۸۹، ۱۳۹۲داوود، 

کند که مسور بن مخرمه، بـه صـورت پنهـانی در مجلـس  شیخ علی نمازی نقل می
که جمـاعتی از اصـحاب نیـز در آنجـا حضـور  زنان بنی هاشم در عزای امام حسین

 .)۷/۴۲۰، ۱۴۱۹(نمازی، کردند  جست و با آنها نوحه و گریه می رکت میداشتند ش
کوشد تا وثاقت مسور را زیر سؤال ببرد. ایشان نظر شیخ  می قاموس الرجالصاحب 

جـزء اصـحاب امیرالمـؤمنین علـی بـن ابـی را طوسی در رجـالش مبنـی بـر اینکـه وی 
 امل نامۀ حضرت علیکند و فرستاده شدن وی به عنوان ح پنداشته، رد می طالب

دهـد:  چنـین ارائـه می پذیرد. ایشان نظر خویش را در این باره این به سوی معاویه را نمی
در قضیۀ شورای شش نفره با دایی خود عبدالرحمن بن عوف همکاری نزدیکی داشـت 
و تا زمان کشته شدن عثمان به او وفادار ماند. پس از آن، راهی مکه گردید تا اینکـه در 

به سوی معاویه باشد. وی  تواند حامل نامۀ حضرت علی کشته شد. پس او نمیآنجا 
کند که اگـر فرضـًا، نماینـدگی مسـور از سـوی حضـرت  در ادامه به این نکته اشاره می

 .)۱۰/۷۷، ۱۴۲۲(شوشتری، شود  صحت داشته باشد، چیزی برای مسور ثابت نمی علی
ه، از دادن حکم قطعی پیرامون محدث قمی در اظهارنظرش پیرامون مسور بن مخرم

 .)۴/۳۳۲، ۱۴۱۴(محدث قمی، وی خودداری ورزیده است 
کنـد بـر مـذمت مسـور بـن مخرمـه  نقل می جامع الرجالآنچه آیت الله خویی در 

. در این نقل آمده است: مسور به همراه طلحه، زبیر، )۱۸/۱۶۱، ۱۴۱۰(خـویی، داللت دارد 
وارد شـدند. آنچـه در ایـن جلسـه اتفـاق  ام علـیمروان، سعید، عبدالله بن زبیر بر ام

افتاد، بدون حاشیه نبود، چون در این نشست میان عمار با عبدالله بن زبیر درگیری لفظی 
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. )۷۳۰، ۱۴۱۵(طوسی، خواند  پیش آمد و عمار، این گروه را جفاکار و دشمن امام علی
ن این گروه بـا یـاران امـام شود تقابلی است که میا اما آنچه از این رویارویی دریافت می

تر بـه  صورت گرفت که در نتیجه، جایگاه سیاسی و اعتقـادی مسـور را شـفاف علی
 کشد. تصویر می

 شود که مسور در دستۀ مخالفین حضـرت علـی با بررسی گزارش فوق روشن می
چندان برای او خوشایند نبوده است. حداقل،  قرار داشته و روی کار آمدن امام علی

رفتن وی در کنـار عبداللـه بـن زبیـر، چنـین معنـایی از رفتـار سیاسـی او متبـادر قرار گـ
نهـد آن اسـت کـه مسـور،  های دیگر تاریخی فرا روی مـا می سازد. اما آنچه گزارش می

همچون دیگر افراد حاضر در این نشست سیاسی، در ادامۀ تحوالت آتی، در برابـر امـام 
ارادتـی کـه بـه عایشـه داشـت بـه او  قرار نگرفت و در جنگ جمـل بـا وجـود علی

طرفی او در جنگ جمل، باعث شد تا حضرت  رسد همین اعالم بی نگروید. به نظر می
وی را مأمور رساندن نامۀ خود به معاویه نماید. البته گفتنی است، این مسئله نیز  علی
یـرا اش باشـد، ز  ای از عـدول وی از خـط سیاسـی تواند امتیازی برای مسور و نشانه نمی

رجل سیاسی همچون مسور که همواره در متن تحوالت سیاسی حضور داشته، به یکباره 
هـای مختلفـی کـه در صـحنۀ سیاسـی تـاریخ اسـالم روی داد، در یـک  با وجود بحران

سکوت خبری محض فرو رفت. این امـر، بیـانگر ایـن حقیقـت اسـت کـه او در دوران 
های سیاسی در پیش گرفت.  ، سیاست انزوا و دوری از تنشحکومت حضرت علی

هـای سیاسـی بـه  ، درهای ورودی همۀ گروهرو، پس از حکومت حضرت علی ازاین
های سیاسی، به جریان زبیریان پیوست  روی مسور باز ماند، اما وی در میان همۀ جریان

 که ریشه در نقاط مشترک وی با زبیریان دارد.

 . مسور از نگاه محدثان اهل تسنن۵
ای برخوردار است و کمتر قدحی پیرامـون  اهل تسنن، از جایگاه ویژهمسور در میان 

شـود. مسـور از راویـان صـحاح سـّته  شود و عمدتًا از وی بـه نیکـی یـاد می او دیده می
رود و در همۀ جوامع ششگانۀ اهل تسنن، هرچند به صورت معدود و اندک،  شمار می به

های مستقیم مسـور  انعکاس نقل های او اختصاص داده شده است. اما سهمی به روایت
 باشد: به شرح ذیل می در صحاح سّته از پیامبر گرامی اسالم



 

الی
رج

ی 
زیاب
ار

 
رمه

مخ
بن 

ور 
مس

ت 
صی
شخ

 

۱۴۱ 

، ۱۴۰۱( کنـد خود پنج حدیث را از پیامبر با واسطۀ مسور نقل می صحیحبخاری در 
 ).۷/۳۷؛ ۴/۲۱۳؛ ۴/۲۱؛ ۲/۱۸۲؛ ۱/۵۶

 .)۷/۱۴۱؛ ۳/۱۰۳(بی تا،  کند مسلم بن حجاج قشیری دو حدیث از مسور نقل می
 .)۱/۶۴۳(بی تا، درسنن ابن ماجه به یک حدیث از وی اکتفا شده است 

 .)۲/۲۵۱، ۱۴۱۰(ابن داوود نیز به نقل یک حدیث از مسور بسنده نموده است 
 .)۵/۳۵۹؛ ۲/۱۹۴، ۱۴۰۳(ترمذی به دو حدیث منقول از مسور اعتماد نموده است 

 .)۶/۱۹۰ ،۱۴۰۳(یک حدیث از مسور انعکاس یافته است  سنن نساییو در 

 های مسور بن مخرمه . موضوعات روایی نقل۶
های مختلـف موضـوعات دینـی  هایی که مسور به نقـل آن پرداختـه، سـاحت روایت

 گیرد: همچون فقهی، اخالقی، تاریخی، قرآنی و فضائل را در برمی
هایی که مسور با مضمون فقهی نقل نموده، مورد توجه محدثان قـرار  روایت فقهی: 

ال «اند. به طور نمونه از او نقل شده:  ثبت آن در مجامع حدیثی اقدام نموده گرفته و به
 .)۱/۶۶۰(سنن، ابن ماجه، » طالق قبل نکاح وال عتق قبل ملک

إیـاکم «در حدیثی که از او در ایـن بـاره نقـل شـده چنـین آمـده اسـت:  اخالقی:
 .)۵/۲۳۵، ۱۴۰۸(هیثمی، » والظلم، فان الظلم ظلمات یوم القیامة

 نمونۀ تاریخی که از وی نقل شده چنین است: زمانی که رسـول خـدا ریخی:تا
گرفت، مسلمانان بـرای گـرفتن آب وضـوی پیـامبرآن قـدرحریص بودنـد کـه  وضو می

 .)۱/۵۵، ۱۴۰۱(بخاری، نزدیک بود همدیگر را بکشند 
ترین روایاتی که از سوی مسور نقل شده، احادیثی است کـه  از بحث برانگیز قرآنی:

طور نمونه، وی نقل  گیرد. به حیطۀ قرآنی و به خصوص، ساحت علوم قرآنی قرار میدر 
کند که روزی عمر بن خطاب به عبدالرحمن بن عوف گفت: آیا در قرآن با این آیـه  می

عبـدالرحمن در پاسـخ اظهـار ». ان جاهـدوا کمـا جاهـدتم أول مـرة«ای؟  مواجه شـده
» أسقطت فیمـا أسـقط مـن القـرآن«فت: اطالعی کرد و عمر بن خطاب در مقابل گ بی

 .)۱/۶۶۴، ۱۴۲۱(سیوطی، هایی است که از قرآن ساقط شده است  جزء بخش
دهد که قطعًا، معارض با  دورنمای این حدیث، موضوع تحریف قرآن را به دست می

ساحت قرآنی است. هرچند که بزرگان علوم قرآنی اهل تسـنن در حیطـۀ علـوم قرآنـی، 
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۱۴۲ 

روایت را بر طبق قاعدۀ نسـخ تـالوت حمـل کننـد، امـا بـاز هـم از اند که این  کوشیده
ای که به صورت کوتاه، ذکر آن  شود. اما نکته صورت قضیۀ تحریف چیزی عوض نمی

رسد اجتناب عمر بن خطاب از ورود به حیطۀ مسـائل قرآنـی اسـت،  ضروری به نظر می
ضـی از مفـاهیم که در تاریخ مشهوراست عمر بـن خطـاب نسـبت بـه تفسـیر بع چنان آن

ماند. حال چگونه است که  نمود و از فهم و حفظ آن درمی اطالعی می قرآنی، اظهار بی
ای  چنین قاطعانه نظر داده است. در هر صـورت، نتیجـه او در این مسئلۀ بسیار مهم، این

آید، اختالف و تناقضی است که از صّحت و اتقان  که از این مقایسۀ روایی به دست می
 کاهد. رو میاین حدیث ف

هـای فراوانـی  هایی که توسط مسور نقل شده و در اطـراف آن بحث یکی دیگر از روایت
در طول تاریخ علوم قرآنی به وجود آمده، روایتی است که وجوه هفتگانۀ قرائت قرآن را بیـان 

کند که روزی در نماز شنید هشام  نماید. در این روایت، مسور از عمر بن خطاب نقل می می
کند. پس از نمـاز،  م قرآن را برخالف قرائتی که پیامبر به او آموزش داده، تالوت میبن حک

به نوع قرائت او اعتراض کرد. هشام در مقام پاسخگویی به این اعتراض، مدعی شد که ایـن 
دریافت نموده است. هنگامی که این دو برای حـل مشـکل، نـزد  قرائت را از رسول خدا

 هر دو قرائت را تأیید کرد و فرمودند: برشتافتند، پیام رسول خدا
 ).۴/۲۰۷، ۱۴۰۷(طبرانی،  » سبعة أحرف، فاقرؤا ما تیّسر منه  علی  إّن هذا القرآن أنزل«

پیرامون معناشناسی این روایت، وجوه تفسیری متفـاوتی عرضـه شـده کـه بحـث و  
ه بدین نکتـه بررسی پیرامون آن، خارج از چهارچوب تحقیقی این نوشتار است. اما اشار 

نماید که  نظـر شـیعه در ایـن خصـوص، بـرخالف آن چیـزی اسـت کـه از  شایسته می
 .)۲۶۴ - ۲۳۷، ۱۳۷۸(ر.ک: مؤدب، برداشت معنایی روایت فوق الذکر به دست آمده است 

های مختلف از قرآن، حدیث مذکور را مبنای عمل در صدور  قائالن به جواز قرائت
رسیده، تکّثـر  شیعه براساس روایتی که از امام صادق اند، حال آنکه این قضیه دانسته

قرائات را معلـول اجتهـاد راویـان دانسـته اسـت و بـه آن نگرشـی آسـمانی نـدارد. امـام 
 فرمایند: باره می در این صادق

َواِة ُء ِمْن ِقَبِل ا ِعْنِد َواِحٍد َوَلِکنَّ اِالْخِتَالَف َیِجی  ِمْن   ِإنَّ اْلُقْرآَن َواِحٌد َنَزَل «  (کلینـی، » لـرُّ
۱۴۰۷ ،۲/۶۳۰(. 
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۱۴۳ 

ای پیرامون این روایت بحث نمـوده و محتـوای ایـن  آیت الله خویی به شکل شایسته
، ۱۴۱۰(خـویی، شناسـانه، غیرقابـل قبـول دانسـته اسـت   روایت را، براساس ضوابط حدیث

۱۷۰(. 

 .  فضائل۷
خوردار اسـت. های قرآنی مسور، از اهمیت دو چندانی بر  این بخش نیز بسان روایت

رسد بیشترین انعکاسی که از روایات مسور در حیطۀ حدیث به وجـود آمـده،  به نظر می
های فضائل باشد. از آنجایی که از جهت سیاسی، مسور تلّون فراوانـی  در اطراف روایت

هـای او در ایـن بـاب،  داشته و با احزاب سیاسی مختلفی همراهی نمـوده اسـت، روایت
 لبد.ط دقت نظر بیشتری می
هایی که در فضیلت خلیفۀ دوم نقل شده و مسور در سلسـلۀ سـند آن  یکی از روایت

کنـد. در ایـن  قرار گرفته، حدیثی است که حق بودن عمـر بـن خطـاب را حکایـت می
 روایت آمده:
ه جعل الحّق علی لسان عمر وقلبه« ، ابن عسـاکر، ۲/۴۰۱، ۱۴۱۹(احمد بن حنبل، » إّن اللَّ

۱۴۱۵ ،۴۴/۱۰۲(. 

های فردی و اجتماعی خلیفۀ دوم کامًال معارض است. بررسی  روایت با واقعیت این
کند، زیرا عمر بن خطاب در بسیاری  زندگی خلیفۀ دوم محتوای این روایت را تأیید نمی

از موارد، عجز و ناتوانی خویش را در پاسخگویی به مسائل فقهی و قرآنـی ابـراز نمـوده 
کل الناس أفقه «یری همه را از خود داناتر خوانده است: عنوان نمونه، او در تعب است. به
. ابـن )۲/۲۴، ۱۴۱۹؛ ابـن کثیـر، ۱۶/۵۳۸، ۱۴۰۹؛ منقـی هنـدی، ۴/۲۸۴، ۱۴۰۸(هیثمـی، » من عمر

؛ ۳/۲۵۳، ۱۴۰۷؛ زمخشـری، ۲/۱۳۳، ۱۴۰۴(سـیوطی، کثیر سند این روایت را تأیید نموده است 
 .)۱/۱۸۱، ۱۳۷۵؛ ابن ابی الحدید، ۱/۱۳، ۱۴۲۰فخررازی، 

(زمخشـری، » کل أحد أفقه من عمر«در بیانی دیگر، همین معنا را تأیید نموده است: 
 ).۱۴/۵۳۷، ۱۴۰۹؛ منقی هندی، ۷/۲۳۳تا،  ؛ بیهقی، بی۱/۴۹۱، ۱۴۰۷

عالوه بر آنچه از موارد نقض آشکار این روایت از گفتار خلیفۀ دوم نقل شد، وجوه 
کشاند. اعترافـاتی کـه  را به چالش می دیگر زندگی عمر بن خطاب نیز، حدیث مذکور
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ابـراز نمـوده، شـاهدی دیگـر بـر ضـعف و  عمر بن خطاب در برابر دانش امام علـی
 نارسایی این روایت به شمارمی رود.

هایی که مسور بـه نقـل آنهـا پرداختـه، قضـیۀ خواسـتگاری امـام  از میان همۀ روایت
ه خود اختصـاص داده اسـت. از دختر ابوجهل، شهرت فراوانی میان محدثان ب علی

بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجه و ابوداوود و دیگر محدثان بزرگ اهل تسنن، به ثبـت 
باشـد کـه  اند. اما این نقـل بـا چنـد مشـکل اساسـی مواجـه می این حدیث اقدام نموده

 توان از آنها به سادگی چشم پوشید.  نمی
ست که این قضیه را از رسول نخست اینکه ناقل این روایت مسور بن مخرمه مدعی ا

طبـق  )۶/۲۸۰، ۱۴۲۶(سـید جعفـر مـرتض، خدا شنیده، این درحالی است که او در ایـن سـن 
دانسته شایسته  ترین امور ناتوان بوده، تا آنجا که نمی آنچه قبًال نیز گفته شد، از فهم ساده

او بـه نیست که به صورت عریان در انظار عمومی حاضر گـردد، امـا چنـین رفتـاری از 
 دلیل سن کمش سر زد که با نهی پیامبرمواجه شد. 

ای کـه ایـراد نمـود، بـه صـورت  دوم آنکه، آنچنان که او ادعا کرده پیامبر بـا خطبـه
عمومی مردم را در جریان این امر قرار داده و این ادعا نیز، از چند جهـت قابـل مناقشـه 

، فقـط مسـور بـه نقـل آن ای با این اهمیت که اعالم عمومی هم شـده است. چرا قضیه
مبادرت ورزیده است و دیگر اصحاب از بـازگفتن رویـدادی بـه ایـن مهمـی خاموشـی 

 .)۶/۲۷۶، ۱۴۲۶(سید جعفر مرتضی، اند؟  گزیده
گردد کـه بـا فـرض صـحت  سوم آنکه، تردید در صحت این روایت زمانی بیشتر می

ای را به طمع انـدازد  نماید که عده ایجاب می این رویداد، موقعیت سیاسی امام علی
برداری سیاسی کنند. آنچنان که روشن است مخالفان امیرالمـؤمنین  تا از این قضیه بهره

کردند و ایشـان  استفاده می ای برای مخدوش ساختن شخصیت امام علی از هر بهانه
ساختند، حال چگونه است که از این قضـیۀ مهـم،  های ناکرده متهم می را به انواع جرم

اند. سید مرتضی در اثبات بطالن روایت مذکور  اهنی برای سر نیزه زدن ندوختههیچ پیر 
ای را، شـاهدی بـر  به همین دلیل استناد جسته و عدم استفادۀ بنی امیـه از چنـین مسـئله

 . )۱۶۹(بی تا، پایه بودن آن گرفته است  بی
هـیچ عملـی بـرخالف  ای، امـام علـی چهارم آنکه، با فرض صحت چنین قضیه



 

الی
رج

ی 
زیاب
ار

 
رمه

مخ
بن 

ور 
مس

ت 
صی
شخ

 

۱۴۵ 

ئض دینی انجام نداده است، چراکه قرآن جواز اختیـار چهـار زن بـه مـرد داده اسـت فرا
. اشکاالت دیگری نیز بر این نقل وارد شده که هم از جهت )۱۰۲، ۱۳۹۰(سید علی میالنی، 

سازد و پژوهشگران شیعه  سندی و هم از حیث داللی، سستی گزارش مسور را نمایان می
؛ سـید علـی میالنـی، ۲۸۰ - ۶/۲۶۸، ۱۴۲۶رک: مرتضـی عـاملی، (انـد  به تفصیل از آن سخن گفته

۱۳۹۰ ،۴۹ - ۱۲۶(. 

 گیری نتیجه
های تحقیق حاضر، این نتایج از ارزیـابی شخصـیت مسـور بـن مخرمـه  بر طبق یافته

 آید: دست می به
. مسور یک شخصیت کامًال سیاسی است که همواره در جبهۀ سیاسی خلفـا حضـور ۱ 

نیز، براساس محاسبات دقیق سیاسی، رویکردی متناسـب  داشته است. پس از عثمان
 اش اتخاذ نموده است.  با منافع عرصۀ قدرت جهت حفظ و بقای شأن اجتماعی

. از حیث علمی و روایی، هر چند میزان نقل احادیث او از جهت کّمی، چندان قابـل ۲
امع توجه نیست، اما انعکاس گستردۀ روایات او در موضوعات مختلف دینی در مجـ

 حدیثی شایان توجه است.
دسـت  شناسانه در دو طیف اهل تسـنن و تشـیع، چنـین به های رجال . از منظر ارزیابی۳

اند، اما در منـابع  آید که صاحب نظران اهل تسنن با دیدۀ احترام به مسور نگریسته می
رجالی شیعه، پـردازش جـامعی از شخصـیت مسـور صـورت نگرفتـه اسـت و نتـایج 

دست نیست و عمدتًا نظـر  شناسانۀ آنان پیرامون مسور، چندان یک جالهای ر  ارزیابی
 اند. دست نداده صریحی از شخصیت او به

نمایــد کــه همزمــان  گیــرد، الزم می هـایی کــه از منقــوالت وی انجــام می . در ارزیابی۴
های سیاسی او را در نظر بگیریم، زیـرا شخصـیت او بـیش از آنکـه هـویتی  موقعیت

اشد، از یک هویت سیاسی بر خوردار است. شخصی که در تحوالت حدیثی داشته ب
گردد، از نظرگاه علم رجال  سرعت مواضعش دستخوش تغییر و تحول می سیاسی، به

 تواند از صفات اطمینان بخشی جهت اعتماد به احادیثش برخوردار باشد. نمی
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